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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของบุคลากร ในโรงเรียนสังกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และ 2) เพื่อศึกษาปจจัยที่รวมกันทํานาย ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 กลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัยครั้งนี้ ไดแก บุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จํานวน 155 คน ซึ่ง
ไดจากการสุมแบบแบงชั้นภูมิอยางเปนสัดสวน (Proportionate Stratified Sampling) ใชกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจาก
ตารางสําเร็จรูปของ (Krejcie And Morgan) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอย
สรุปผลการวิจัย
1. ปจจัยที่มีอิ ทธิพลตอประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติ งานของบุ คลากร ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 พบวา บุคลากร มีระดับการปฏิบัติงานดานปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานโดยรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน ปรากฏวา ครูและพนักงานราชการมีการปฏิบัติงานตรงเวลามากที่สุด รองลงมามี
คุณธรรม และมีความเชื่อถือไววางใจ/ความเอาใจใสในงาน ตามลําดับ
2. การศึกษาปจจัยที่รวมกันทํานายประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 พบวา ปจจัยดานความคิดริเริ่มสรางสรรค ดานระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ
และด านความการได รั บความยอมรั บนั บถื อมี ผลต อประสิ ทธิ ภาพของการปฏิ บั ติ งานของบุ คลากรในโรงเรี ยนสั งกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ดานคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
คําสําคัญ : ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

Abstract

นักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา
2 อ.ดร. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา
1

ภาคบรรยาย
160

The research purposes were 1) to study the operational efficiency of school personnel under
the jurisdiction of Phetchaburi Primary Educational Service Area Office 1; and 2) to study the cofactors
predicted the operational efficiency of school personnelunder the jurisdiction of Phetchaburi Primary
Educational Service Area Office 1.The research sample was the 155 school personnel under the
jurisdiction of Phetchaburi Primary Educational Service Area Office 1, selected by the proportionate
stratified sampling method, determined by the Krejcie& Morgan table. The research instrument was
the questionnaire. The data analysis statistics were the percentage, mean, standard deviation, and
regression analysis.
The research findings were:
1. The factors influencing the operational efficiency of school personnel under the
jurisdiction of Phetchaburi Primary Educational Service Area Office 1 found the personnel had a high
operations level in terms of factors affecting their operations as a whole. When each aspect
consideration found the teachers and government personnel, the most was theperformed on time
aspect, followed by the moral aspect, the trust aspect, and the work attention aspect, repectively.
2. The cofactors predicted the operational efficiency of school personnel under the
jurisdiction of Phetchaburi Primary Educational Service Area Office 1 found the factors of the creativity
aspect, the discipline and responsibility aspect, and the in terms of being respected aspect affected
to the operational efficiency of school personnel, under the jurisdiction of Phetchaburi Primary
Educational Service Area Office 1, of the operation characteristics were statistically significant at the
.05 level.
Keyword : Operational Efficiency
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
โรงเรียนเปนองคการใหบริการที่ผูกพันกับเรื่องการสอน และการเรียนรูเปนหลักเปาหมายสุดทายของโรงเรียนก็
คือการเรียนรูของนักเรียน ดังนั้น โรงเรียนจึงควรเปนองคการแหงการเรียนรูมากกวาองคการประเภทใด (Hoy & Miskel
2011 อางถึงใน วิโรจน สารัตนะ 2558 : 5) การที่โรงเรียนจะเปนองคการแหงการเรียนรูไดนั้น จะตองมีคุณลักษณะที่
สําคัญ 5 ประการคือ 1) มีสมาชิกที่มีความเปนเลิศ 2) มีตัวแบบภายใน 3) มีวิสัยทัศนรวม 4) มีการเรียนรูเปนทีม และ
5) มีการคิดอยางเปนระบบ ซึ่งการบริหารงานองคการในปจจุบันไมวาจะเปนองคการหนวยงานราชการ หรือองคการธุรกิจ
ตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตั้งแตนโยบาย ลักษณะการทํางาน กระบวนการบริหาร การพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะ
ทักษะในการทํ างาน ตลอดจนทัศนคติ ของ ผูปฏิบัติงานภายใตสภาวะการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสิ่ งแวดลอม
ภายนอกองคการโดยเฉพาะกระแสโลกยุคโลกาภิวัฒน

ภาคบรรยาย
161

ในระบบการบริหารงานขององคการ ปจจัยกลไกในการทํางานที่สําคัญที่สุดคือทรัพยากรมนุษย ในองคการทุก
องคการคงไมมีใครปฏิเสธไดวาทรัพยากรมนุษยเปนผูที่มีหนาที่ทํางานใหกับองคการเปนปจจัยสําคัญในการควบคุมกลไกใน
การทํางานที่จะทําใหการทํางานลุลวงไปไดตรงตามจุดประสงค ที่กําหนดไว แมจะมีปจจัยอื่น ๆ ที่จําเปนตอการทํางาน

เพียงใด ก็ตองอาศัยบุคลากรเปนผูควบคุมระบบการทํางานถาบุคลากรผูมีหนาที่ควบคุมปจจัยตางๆ ดอยคุณภาพก็ยอม
ยากที่องคการจะบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ (พนัส หันนาคินทร 2552 :25)
ครูเปนบุคคลที่มีความสําคัญตอการพัฒนาสังคม และชาติบานเมือง เพราะครูตองรับหนาที่ในการพัฒนาบุคคล
ใหมีความงอกงามอยางเต็มที่ครูตองพัฒนาบุคคลใหเปนผูที่พรอมทั้งสติและปญญาที่จะแกไขปรับตัวใหเขากับสถานการณ
ที่เปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสมจึงกลาวไดวาครูเปนผูมีบทบาทสําคัญในการสรางคุณภาพประชากรในสังคมซึ่งคุณภาพ
ของประชากรในสังคมจะสงผลตอความสําเร็จในการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การศึกษา
วัฒนธรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม วิชาชีพครูจึงควรเปนวิชาชีพของคนเกง คนดีในสังคมและผูประกอบ
วิชาชีพนี้ควรเปนตนแบบทางคุณธรรมจริยธรรมการประพฤติปฏิบัติงานการดํารงชีวิต และสามารถชี้นําสังคมไปในทางที่
เหมาะที่ควร (ดิเรก พรสีมา 2551:1) นักวิจัยและนักการศึกษาหลายทานไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานควบคุม สงผลงานการวิจัยของเทียมจันทร พานิชยผลินไชย (2553:25) พบวา ลักษณะครูที่มีประสิทธิภาพและ
ไมมีประสิทธิภาพ จําแนกลักษณะขององคประกอบได 4 ดาน คือ 1) บรรยากาศในชั้นเรียน ความรวมมือระหวาง
นักเรียนกับครู 2) การสอน ความตั้งใจ การจัดเวลาอยางเหมาะสม 3) การใหความชวยเหลือติดตามตักเตือนนักเรียน 4)
การควบคุมชั้นเรียน ลักษณะของครูและสอดคลองกับงานวิจัยของบัญชา แสนทวี (2554:181) พบวา ตัวแปรที่สงผล
ทางตรงตอประสิทธิภาพของครูผูสอนในการจัดประสบการณใหแกเด็กระดับกอนประถมศึกษา มี 7 ตัวแปร คือ ความ
เปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน สมรรถภาพในการใชสื่อการสอน แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน บุคลิกลักษณะของ
ครูผูสอน บรรยากาศในชั้นเรียนและสุขภาพจิตที่ดีของครูผูสอน และตัวแปรที่สงผลทางออมมี 2 ตัวแปร ไดแก การ
ไดรับการสนับสนุนทางสังคมของครูผูสอนและเจตคติของครูตอนักเรียน
ดวยเหตุ นี้ ผู ศึ กษาจึ งมี ความสนใจที่ จะศึ กษาประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บั ติ งานของบุคลากรโรงเรี ยน สั งกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จําแนกตามเพศ อายุงาน การศึกษา สถานภาพ รายไดตอเดือน
และศึกษาปจจัยที่รวมทํานายประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน ผลการศึกษาครั้งนี้จะเปนขอสนเทศ
สําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของสําหรับการพัฒนาบุคลากร ที่ปฏิบัติหนาที่สอน ใหมีคุณภาพ มุงผลสําเร็จสูนักเรียนเปน
สําคัญ
วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่ อศึ กษาประสิ ทธิ ภาพ ในการปฏิ บั ติ งานของบุ คลากร โรงเรี ยนสั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่รวมกันทํานาย ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
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ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาในเรื่องนี้ มุงศึกษา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ดานการมุง ผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน จริยธรรม
การทํางานเปนทีม การคํานึงถึงการใชทรัพยากร ความรอบรูในงาน ความเชื่อถือไววางใจ/ความเอาใจใสในงาน การตรง
ตอเวลา การปฏิบัติตามคําสั่ง ความคิดริเริ่มสรางสรรค การวางแผน การตัดสินในแกปญหาในงาน และความสามารถใน
การสื่อสาร
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก บุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จํานวน 260
คน กลุมตัวอยาง ไดแก บุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จํานวน 155
คน โดยการกําหนดกลุมตัวอยาง ไดมาจากการเปดตารางสําเร็จรูปของ Krejcie and Morgan
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่ องมื อที่ ใช ในการเก็ บรวบรวมข อมู ลในการศึ กษาครั้ งนี้ เป นแบบสอบถาม การปฏิ บั ติ งาน ด าน
คุณลักษณะการปฏิบัติงานของบุคลากร แบงเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก อายุงาน การศึกษา รายไดตอเดือน ตัวแปรดานปจจัย
จูงใจ และตัวแปรดานการบริหารภายในองคการ
ตอนที่ 2 ดานคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน แบงเปน
1. การมุงผลสัมฤทธิ์
2. การบริการที่ดี
3. การสั่งการความเชี่ยวชาญในงาน
4. จริยธรรม
5. การทํางานเปนทีม
6. การคํานึงถึงการใชทรัพยากร
7. ความรอบรูในงาน
8. ความเชื่อถือไววางใจ/ความเอาใจใสในงาน
9. การตรงตอเวลา
10. การปฏิบัติตามคําสั่ง
11. ความคิดริเริ่มสรางสรรค
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12. การวางแผน
13. การตัดสินใจแกปญหาในงาน
14. ความสามารถในการสื่อสาร

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูลเพื่อนําเสนอ และสรุปผลการศึกษาครั้งนี้ไดใชการคํานวณคาสถิติตางๆ โดยแบงเปน
1. สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) เพื่อแจกแจงความถี่ แสดงตารางแบบรอยละ (Percentage)
และคาเฉลี่ย (Mean)
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
การพยากรณดวยการวิเคราะหการถดถอย สถิติที่ใชในการวิจัยครั้งนี้แบงออกไดดังนี้
1. สถิ ติ ที่ ใช ในการตรวจสอบคุ ณภาพของแบบสอบถามคื อหาค าความเชื่ อมั่ นของแบบสอบถามทั้ งฉบั บ
(Reliability Analysis) โดยใชวิธีหาคา Alpha Coefficient ตามวิธีการของ Cronbach ตามที่ Jum C. Nunnally
1998 : 254-246)
2. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean)
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะหการถดถอย
กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ
1.1 ตัวแปรดานชีวสังคม
1.1.1 เพศ
1.1.2 อายุราชการ
1.1.3 การศึกษา
1.1.4 สถานภาพ
1.1.5 รายไดตอเดือน
1.2 ตัวแปรดานปจจัยจูงใจ
1.2.1 ความสําเร็จของงาน
1.2.2 การไดรับการยอมรับนับถือ
1.2.3 เนื้องานที่ทํา
1.2.4 ความรับผิดชอบ
1.2.5 ความกาวหนาในงาน
1.3 ตัวแปรดานการบริหารภายในองคการ
1.3.1 ความเสมอภาคและเปนธรรม
1.3.2 ระเบียบวินัย
1.3.3 เอกภาพของการสั่งการ
1.3.4 ความสามัคคี
1.3.5 ความคิดริเริม่ สรางสรรค

ตัวแปรตาม
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ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ดาน
คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน 14 ดาน
1. การมุงผลสัมฤทธิ์
2. การบริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
4. จริยธรรม
5. การทํางานเปนทีม
6. การคํานึงถึงการใชทรัพยากร
7. ความรอบรูในงาน
8. ความเชื่อถือไววางใจ/ความเอาใจใสในงาน
9. การตรงตอเวลา
10. การปฏิบัติตามคําสั่ง
11. ความคิดริเริม่ สรางสรรค
12. การวางแผน
13. การตัดสินใจแกปญหาในงาน
14. ความสามารถในการสื่อสาร

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ดานคุณลักษณะในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมและรายดาน
ปรากฏผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1ดานปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงาน
ระดับการ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงาน
S.D.
X
ปฏิบัติงาน
1. ดานมุงผลสัมฤทธิ์
3.92
0.75
มาก
2. ดานการบริการที่ดี
3.99
0.75
มาก
3. ดานการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
3.88
0.75
มาก
4. ดานจริยธรรม
4.06
0.79
มาก
5. ดานการทํางานเปนทีม
4.02
0.76
มาก
6. ดานการคํานึงถึงการใชทรัพยากร
3.98
0.78
มาก
7. ดานความรอบรูในงาน
3.92
0.75
มาก
8. ดานความเชื่อถือไววางใจ/ความเอาใจใสในงาน
4.06
0.77
มาก
9. ดานการตรงตอเวลา
4.10
0.74
มาก
10. ดานการปฏิบัติตามคําสั่ง
4.05
0.78
มาก
11. ดานความคิดริเริ่มสรางสรรค
3.94
0.78
มาก
12. ดานการวางแผน
3.81
0.78
มาก
13. ดานการตัดสินแกปญหาในงาน
3.90
0.81
มาก
14. ดานความสามารถในการสื่อสาร
3.86
0.80
มาก
รวม
3.96
0.77
มาก
จากตารางที่ 1 พบวา บุคลากร มีระดับการปฏิบัติงานดานปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงาน โดยรวมอยูในระดับ
มาก คาเฉลี่ย 3.92 เมื่อพิจารณารายดานปรากฏวา ครูและพนักงานราชการมีการปฏิบัติงานตรงเวลามากที่สุด รองลงมา
มีคุณธรรมและมีความเชื่อถือไววางใจ/ความเอาใจใสในงาน คาเฉลี่ย 4.10, 4.06 และ 4.06 ตามลําดับ
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ผลการวิเคราะหปจจัยที่รวมกันทํานายประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ตารางที่ 2

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ คาสัมประสิทธิ์การถดถอยและคาความคลาดเคลื่อน ของการประมาณ
คาตัวแปร ดานปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน และการบริหารภายในองคกรที่สงผลตอประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงานของบุคลากร ดานคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน โดยใชเทคนิค Stepwise Method

ปจจัย
คาคงที่
ความคิดริเริ่มสรางสรรค (nb3)
ระเบียบวินัย (nb2)
ความรับผิดชอบ (na4)
R = .90 R 2 = 0.82 Adj R 2 = .81

B

SE B

.54
.40
.21
.26

.13
.04
.04
.05

Beta

t

Sig t

.48
.25
.27

3.98
9.07
5.06
4.74

.00
.00
.00
.00

F = 233.34

จากตารางที่ 2 พบวา ตัวแปรดานปจจัยที่ถูกเลือกเขาสูสมการถดถอยมี 3 ตัว โดยเรียงลําดับการเขาสูสมการ
คือ ความคิดริเริ่มสรางสรรค (nb3) ระเบียบวินัย (nb2) และความรับผิดชอบ (na4) ซึ่งมีนัยสําคัญที่ F = 233.34 มีคา
สัมประสิทธิ์ถดถอย (Adj R 2 ) เทากับ 0.81
จากการวิเคราะหดวยวิธี Stepwise จะเห็นวาตัวแปรดานปจจัยเขาสูสมการถดถอย 3 ตัว คือ ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค (nb3)ระเบียบวินัย (nb2) และความรับผิดชอบ (na4) สามารถรวมอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงานของบุคลากร ดานคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน ไดรอยละ 81.00
อภิปรายผล
การศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ งานของบุ ค ลากรในโรงเรี ย นสั งกั ด สํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 มีประเด็นสําคัญที่ควรนํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. บุคลากร โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 มีระดับการปฏิบัติงานดาน
ปจจัยจูงใจ ความสําเร็จของงาน การไดรับความยอมรับนับถือ เนื้องานที่ทําความรับผิดชอบ และความกาวหนาในงาน
โดยรวม อยู ในระดั บดีเดน ทุกประเด็น ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา ในปจจุบั นรัฐบาล มีการตอบแทนตามผลการ
ปฏิบัติงานเปนเงินโบนัส เพื่อใหเกิดพฤติกรรมที่พึงปรารถนาในการทํางาน และยังถือวาเปนสวนหนึ่งของการประเมิน
ประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรในสถานศึกษาประกอบกับในสถานศึกษาทุกแหงมีโครงการสรางกําลังขวัญในการ
ปฏิบัติงานแกผูปฏิบัติงาน และความสัมพันธที่ดีระหวางผูบริหารโรงเรียนและคณะครูรวมทั้งความสัมพันธระหวางคณะครู
ในโรงเรียนกับนักเรียน จึงถือวาเปนการกระตุนใหเกิดผลสําเร็จของการทํางานในอนาคต สอดคลองกับงานวิจัยของ
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ศิริกาญน โกสุ มภ (2554:38) ไดศึ กษาวิจัยเรื่อง กระบวนการสรางประสิทธิ ผลโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ผลการวิจัยพบวา กระบวนการสรางแรงจูงใจในการทํางาน ความสําเร็จของโรงเรียนพบวาเกิดจากการที่ผูบริหารโรงเรียน
และคณะครูรวมมือกันทํางานอยางสม่ําเสมอความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนทําใหโรงเรียนไดรับการสนับสนุนจาก
ผูนําชุมชน ผูปกครองนักเรียน บริบทของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสวนของสิ่งแวดลอมและบรรยากาศใน
โรงเรียนที่เอื้อตอการทํางานของคณะครู คือ ความสัมพันธระหวางผูบริหารโรงเรียนและคณะครูรวมทั้งความสัมพันธ
ระหวางคณะครูในโรงเรียนกับนักเรียนดวย
2. บุคลากร โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 มีระดับการปฏิบัติงาน
ดานการบริหารภายในองคกร ความเสมอภาคและเปนธรรม ความมีระเบียบวินัย และความคิดริเริ่มสรางสรรค โดยรวมทุก
ดานอยูในระดับดีเดน ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา บุคลากร ใชระเบียบวาดวยจรรยาบรรณวิชาชีพครู ซึ่งเปนตัวกําหนด
บทบาทหนาที่ในการปฏิบัติงาน จึงสงผลใหการปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 1 ในระดับดีเดน
3. ปจจัยดานความคิดริเริ่มสรางสรรค ดานระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และดานความการไดรับความยอมรับ
นับถือ มีผลตอประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของบุคลากร ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี
เขต 1 ดานคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัย ธนาภรณ ลีสุริยา
ภรณ (2553 : บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกรณีศึกษาพนักงานบริษัท เอส. แอล.
พาราวูด จํากัด พบวา การปฏิบัติงานของพนักงานมีความสัมพันธในทิศทางบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดาน
คาใชจายและวิธีการปฏิบัติงานของพนักงาน ไดแก ในดานคาตอบแทน และดานความรับผิดชอบและการปฏิบัติงานของ
พนักงานมีความสัมพันธในทิศทางบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมของพนักงาน ไดแกในดานโอกาสกาวหนา
ในงาน ดานลักษณะงานและดานความรับผิดชอบ
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช
ผลการศึกษา ความคิดเห็นของบุคลากรสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
พบวา สวัสดิการ ควรเพิ่มสวัสดิการในดานการรักษาพยาบาลใหกับผูปกครองดวย และปรับภายใตขั้นตามวุฒิปริญญาตรี
ใหเหมือนระบบราชการ ผูมีสวนเกี่ยวของควรศึกษาระเบียบของสวนราชการในการเพิ่มสวัสดิการ
2. ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
ควรศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 1 โดยจําแนกตามตัวแปรอื่น
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ประสบการณ ให แก เด็ กก อนประถมศึ กษา สั งกั ดสํ านั กงานคณะกรรมการการประถมศึ กษาแห งชาติ .
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